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1. Valg af dirigent

Henrik Lorentzen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var 
rettidigt indkaldt. 38 stemmeberetigede medlemmer var tilmeldt 
generalforsamlingen. Derudover dukkede også et antal ikke tilmeldte – 
men ligeså stemmeberettigede – medlemmer op senere.

2. Bestyrelsens beretning (skriftlig udsendt med indkaldelsen)

Holdånd og løbeglæde

Overskriften kan umiddelbart dække over året i klubben, hvor formanden 
som supplement til den udsendte skriftlige beretning konstaterede, at det 
at skrive årets beretning er en omfattende opgave. Det er til gengæld 
rart at blive mindet om, hvor aktivt et år det har været i  Valbyløberne.

Valbyløberne har taget godt imod den kollektion af løbetøj, som den nye 
leverandør af tøj og logoprint, den landsdækkende 
løbeudstyrsforretning Løberen kan tilbyde. Løberen kan levere en 
kollektion af klubløbetøj til favorabel pris, tryk af logo (som klubben 
betaler), og rabatordning på øvrige køb i butikken i Nørre Farimagsgade. 
Løberen har to gange i forbindelse med tirsdagstræningen holdt tøjaften, 
hvor man kunne prøve sæsonens tøj inden køb.

Opgradering og udvikling af klubbens trænere er allerede gået i gang for 
nogle af de midler, klubben søgte og fik bevilget mod slutningen af året 
fra DGI/DIF’s foreningspulje. Det planlægges nu, hvordan alle de 



25.000 kroner bedst kan bruges.

Et rekordstort antal valbyløbere – ca. 70 – deltog i Royal Run-løbet i 
anledning af kronprins Frederiks 50 års fødselsdag. Nogle af de 
ikkeløbende medlemmer stod for en fin ‘lejr’ i Søndermarken, hvor vi 
mødtes efter løbet til forfriskninger. Træningsforløbet forinden har givet 
klubben ca. 20 nye medlemmer.

Ironman-depotet ved Knippelsbro blev i 2018 bestyret af klubben 
for sidste gang. Tak til Line for at have påtaget sig koordinatorrollen de 
sidste tre år og til Christian for årets koordinerende indsats. I år var 56 
medlemmer og familier med til at servere og feje for de seje 
ironmanatleter, ikke mindst selvfølgelig klubbens to deltagere i løbet, 
Kim og Michael. De to ironmen høstede spontane klapsalver og 
hyldest fra generalforsamlingen!

33 medlemmer og deres familie/venner deltog i Hannover-turen i 
april – her i ’19 er 38 løbere tilmeldt dette dejlige arrangement, som 
tilbyder et stort udvalg af løbe- og gåmuligheder for deltagerne.

Også 5-dages maratonløbet Etape Kbh. havde stor tilslutning af både 
løbende medlemmer og hjælpere på to etaper. Det var 4. gang, 
Valbyløberne var med som hjælpere, og klubben blev i år hædret for 
bedste team spirit før etapens sidste løb.

Årets Frederiksberg Stafet tog en uventet og chokerende drejning mod 
slutningen, da et medlem faldt om med hjertestop. Hurtig og effektiv 
førstehjælp fra kompetente medlemmer  var altafgørende for, at 
hændelsen fik en trods alt lykkelig slutning, og efterfølgende blev udvist 
stor holdånd, da stafetdeltagerne skulle bearbejde den rystende 
oplevelse.

Hjertestoppet var årsag til, at klubben sammen med Hjerteforeningen 



senere på året tilbød medlemmerne et hjertestarter/
genoplivningskursus, som rigtig mange valbyløbere tog imod.  

På grund af GDPR – EU’s lovgivning om databeskyttelse – skal alle 
medlemmer tage stilling til, om de vil optræde på fotos på Valbyløbernes 
hjemmeside og Facebookside. Ikke alle medlemmer har dog meldt 
tilbage, hvad de foretrækker. Alle nye medlemmer bliver spurgt ved 
indmeldelse. Man skal selv sørge for ikke at være med på f.eks. 
medaljefoto og andre ‘officielle’ gruppebilleder, der som regel 
offentliggøres.

Bestyrelsen har planer om mindst én dagsudflugt for medlemmerne i 
’19. Om der også bliver plads til en weekendtur, er for tidligt at sige. 
 Valbyløberne deltager i mange løb henover året, så det er svært at 
finde tidspunkter, som er belejliget for flest muligt.

Der søges nye bestyrelsesmedlemmer og især en til at overtage 
posten som webmaster på hjemmesiden, da Bibi trækker sig ud af 
bestyrelsen. Tak til Bibi for det store arbejde med at få hjemmesiden i 
gang og holde den opdateret.

Efter beretningen var der spørgsmål fra Carsten om, hvorvidt 
bestyrelsen har planer om at markere klubbens 10-års jubilæum i ’20. 
Han takkede ligeledes for hjælpeindsatsen ved Frederiksberg Stafetten.

Der var ikke yderligere bemærkninger til beretningen, som blev 
godkendt med applaus.

3. Regnskab

Elisabeth gennemgik regnskabet. Klubben havde ult. ’18 112 
medlemmer.

Der er ikke trykt så mange klubtrøjer som forventet.



I forhold til budgettet var der ingen træningsweekend i årets løb.

De 5.000 kroner under gebyrer dækker over vederlag og godtgørelse i 
en ophavsretssag om et pressefoto, som klubben uretmæssigt havde 
brugt i noget materiale. Sagen er beskrevet i beretningen. Oprindelig lød 
kravet fra Copyright Agent og Ritzau Scanpix på 6.000 kroner, som så 
blev forhandlet ned. “Dyre lærepenge”, som der stod i beretningen.

Kassereren sluttede med endnu en gang at opfordre til, at man ikke 
betaler næste års kontingent, før vi er inde i januar og ude af det gamle 
regnskabsår. Forskudsbetalinger giver kludder i regnskabet.

Regnskabet blev godkendt med applaus.

4. Budget

Kassereren gennemgik punkterne i budgettet, hvor der bl.a. er sat beløb 
af til den planlagte dagsudflugt samt måske mere klubtøj og deraf 
følgende logoprint.

Vibeke spurgte, hvorfor der var budgetteret med et større beløb til 
ekstern træner, end der blev brugt i 2018. Kassereren oplyste, at 
klubben stadig mangler at betale den sidste ombæring træning med 
Whiteout Adventures. De har aldrig sendt en regning. Det vides ikke, 
hvad status er, da Whiteout er opløst.

5. Kontingent

Uændret kontingent på 250 kr. hvert halve år blev besluttet.

6. Indkomne forslag

Ingen forslag var tilgået bestyrelsen.

7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter



Elisabeth Kellermann genvalgt.

Der skulle vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år (for Lars Pedersen, der 
trådte ud) og et for 2 år (for Bibi Övermyr, der ikke genopstillede).

Christian Rahr (suppl.) blev valgt for 1 år

Anders Bjørn blev valgt for 2 år

Suppleanter:

Pia Tonnesen og Ann Ottesen er valgt for 1 år.

8. Valg af revisor og suppleant

Lene Daugbjerg genvalgt som revisor.

Claus Hoffmann genvalgt som suppleant

9. Eventuelt

a. Kåring af Årets valbyløber

Udvalget, der består af Karin Lynggaard, Henrik Lorentzen og Marianne 
Kristiansen, havde haft en svær opgave med at finde frem til årets 
vindere, som blev:

Susanne Bundgaard, fordi hun er en utrolig social løber, der altid er i 
godt humør og bidrager til fin livsnyder-stemmning på lange løbeture 
Hun er en af den slags, som er god til at hente – i hvertfald lige indtil et 
par kilometer før mål: så stikker Susanne af i en spurt.

Søren Gamst for at være en positiv løbekammerat, der altid har en sjov 
bemærkning i ærmet. Han har efter en længere pause haft et fint 
comeback i løbeklubben. Og så tæller til Sørens fordel, at han og Mona 
de seneste år på årets sidste løbedag har åbnet deres hjem for svedige 
løbere til en nytårskur.



Ordet er frit

– Spørgsmål om, hvordan vi håndterer Facebook opslag m.v. fra 
arrangementer, hvis folk først skal give samtykke til, at billeder må 
offentliggøres? (jvf. databeskyttelsesloven).

Svar: Det er ikke et stort problem, hvis man offentliggør billeder taget ud 
over større forsamlinger, f.eks. i start- og målområder. Ved fotos og 
selfies med andre løbere skal man nok forsøge at sikre sig, at 
offentliggørelse er o.k. med hver enkelt.

Det er næppe muligt at hindre likes m.m. af billeder på FB-siden. Admin. 
kan evt. fjerne uønskede billeder.

– Husk nu klubbens 10-års jubilæum næste år, blev den nyvalgte 
bestyrelse mindet om!

– Der blev spurgt, hvor den planlagte dagstur går hen, og Møns Klint er 
også denne gang i spil. En gentagelse af den succesrige weekendtur til 
Faxe Kalkbrud har også været under overvejelse. Det kræver imidlertid 
lang planlægning, da vandrehjemmet er optaget en stor del af året.

Referent: Liz Haltrup


